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Apalløkka 19.11.2020 

 

Kjære elever og foresatte ved Apalløkka skole.  

Her kommer viktig informasjon om situasjonen vi er i, samt organisering av undervisning 

ved Apalløkka skole uke 49 (30.11 – 04.12).  

I samarbeid med Bydelsoverlegen har rektor besluttet at Apalløkka skole også gjennomfører 

hjemmeundervisning for alle trinn i uke 49. Altså alle dager fram til og med 4.desember. Det vil 

tas en ny vurdering onsdag i uke 49. 

Bydelsoverlegen har også vært i kontakt med FHI om denne avgjørelsen.  

Det er svært mange som har fått påvist Covid-19 ved Apalløkka skole. Over 50 personer. Det er 

slik at noen også har testet positivt selv uten symptomer. Bydelsoverlegen har satt 14 av 15 

klasser i karantene til ulike tidspunkter i denne perioden, og de som er i karantene gjennomfører 

en koronatest. Det er vanlig at man får symptomer 5 – 7 dager etter nærkontakt, men dette kan 

variere. Vi har også i dag fått noen nye bekreftede tilfeller. Det kan være nyttig å ta enda en test. 

Mange har gjort dette alt, og skal gjøre det. Flere av våre ansatte har fått positivt testresultat 

etter test nr. 2, da den første testen ble tatt for tidlig.  

Det er påviste smittetilfeller også på 9.trinn nå, så 9.trinn må også være svært observante på 

symptomer. Man kan altså være symptomfri, men allikevel ha smitte i kroppen.  

Klasser som var på skolen mandag 16.11 og tirsdag 17.11 ble utsatt for smitte på skolen i mer 

eller mindre grad.  

I uke 49 vil det være folk på skolen, men dørene er stengt.  

Skolens postmottak og telefon betjenes hele dagen: apallokka@ude.oslo.kommune.no /23466200 

Minner også om skolens hjemmeside: https://apallokka.osloskolen.no/ 

Undervisning: Vi gjør som dere vet alt vi kan for å opprettholde god kvalitet i elevenes faglige 

og sosiale læring. Vi følger timeplanene hver dag, og undervisningen foregår digitalt. Vi vet at 

flere er bekymret for elevenes fysiske aktivitetsnivå. I og med at så mange elever er i karantene 

så må dere foresatte hjelpe oss til tilrettelegge for at elevene også er fysisk aktive. 

Karantenereglene må følges, noen er også i isolasjon og da skal man ikke være ute mer enn i sin 

egen hage eller på sin balkong/veranda om man har det.  
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Miljøteamet jobber også hardt, i samarbeid med lærerne og ledelsen, for å også ivareta elevenes 

psykiske helse. Ta kontakt om dere har behov for litt ekstra hjelp og støtte, eller rett og slett 

bare en å prate med. Miljøteamet setter stor pris på å bli kontaktet! Elevene har kontaktinfo til 

miljøteamet. Ikke vær redd for å ta kontakt! Og vi oppfordrer også alle elever til å ta telefonen 

når vi ringer  Kontaktinfo til miljøtemaet finnes også på skolens hjemmeside. Det kommer også 

oppmuntringer og annet på Instagram (apalinsta) og på facebooksiden vår.  

Ta kontakt om det er noe – vi må mer enn noen gang være "sammen om" samt være snille med 

hverandre  

 

 

 

Ta vare på deg selv og de rundt deg! 

Vi er veldig glade i dere alle! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolens FAU og klassens klassekontakter kan også kontaktes. Kontaktinformasjon ligger på 

skolens hjemmeside.  

 

Mvh 

skolens ledelse 

Trine Mehus, Mia Elisabeth Aurmo Haugen, Per-Øyvind Mølmen, Cathrine Torsvik Thingnes og 

Elisabeth Dullum 


